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FOLHA BANCÁRIA
ELEIÇÃO DO SINDICATO

COMPOSIÇÃO CHAPA 1

 Márcio Vinha (Bradesco)                                      Eli Rogério D’ Andrea (Bradesco)

 Luciana Benites Antunes (Bradesco)                    Renata Carvalho Rosseti (Santander)

 Edson Gonçalves Drimel Jr. (Itaú Unibanco)       Vanderlei Bertaçoli (Itaú Unibanco)

 DIRETORIA EXECUTIVA                               SUPLENTES DA DIRET. EXECUTIVA

 Elienei Soares Ribeiro (Bco Do Brasil)                Ivan Junior Maia Bordin (Mercantil do Brasil)

 Diego Rodrigo Andreassa (Bco do Brasil)   

 Rafael de Lucas Pereira (Bco do Brasil)

 Edmilson Trevizan (Bradesco)                              Edir Batista de Oliveira (Bradesco)

 Amilton Tsuneaki Yamashita (Santander)             Edvaldo Bortoluzzi Alves (Santander)

 Edmarcia de Cássia Brandi (Bradesco)

 CONSELHO FISCAL                                        SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

 Antonio Carlos da Costa (Santander)                    Renato Zanata de Barros (Bradesco)
 Reginaldo F. Antonio Zaramella (Caixa)              Luiz Francisco Boigues (Santander)

 Fábio Marcelo da Silva (Itaú Unibanco)               Nelson Prates Martins (Caixa)
 Jair Batista Rodrigues (Bradesco)                         Nilton Hiroyuki Ueno (Santander)

 REPRESENTANTES DE BANCO                   REPRESENTANTES FETEC

 Aparecido da Silva (Itaú Unibanco)                     Helen Rodrigues da Silva (Santander)

NÃO SÓ! FIQUE   FIQUE SÓCIO!
Sindicalize-se!

para quem luta por você!

diga

SIM

A eleição para a nova diretoria do Sindicato será realizada nos dias 28 e 29 de Outubro. 
A categoria escolherá a gestão que vai comandar a entidade até 2025. 



ELEIÇÃO DO SINDICATO

TIRE SUAS DÚVIDAS

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br

- aposentado, mediante comprovação e desde 
que tenha sido sócio do Sindicato pelo menos 
até 6 meses antes de sua aposentadoria;

- O licenciado.

A votação será presencial. Serão 8 urnas móveis 
que visitarão as agências bancárias de 
Presidente Prudente e Região. Haverá, ainda, 
uma urna fixa na sede do Sindicato.

- Quem pode votar?

A votação iniciará às 8h do dia 28 de outubro e 
se encerrará às 18h do dia 29 de outubro.

A eleição ocorrerá nos dias 28 e 29 de outubro.

- Quando começa e acaba a votação?

- mais de seis meses de inscrição;

- Quem está concorrendo?

- Quando será a eleição?

- Como será a votação?

- A matrícula funcional, caso o trabalhador 
não tenha sua matrícula funcional, ele terá a 
opção de votar apenas com o CPF, posterior-
mente, na apuração, seu voto será analisado pela 
Comissão Eleitoral com base no que determina 
o Estatuto do Sindicato.

- O que precisa para votar?

Está apto a votar, o sindicalizado que na data 
da eleição tiver: 

- O que faz a diretoria do Sindicato?

O prazo para inscrição de chapas foi de 24 a 
30 de agosto. Foi inscrita uma única chapa, a 
Chapa 1, encabeçada por Edmilson Trevizan.

Portanto, exerça seu direito e não deixe de 
votar!

- Qual a importância do meu voto?

A diretoria do Sindicato negocia acordos com 
os bancos; organiza a luta na defesa dos direitos 
e em busca de novas conquistas; além de fazer a 
gestão dos serviços de apoio ao bancário como 
lazer, jurídico, saúde, convênios, entre outros. 
Além disso, a diretoria também é responsável 
por toda a gestão do Sindicato. 

A eleição definirá a diretoria que estará à 
frente, na gestão 2022/2025, ao longo da sua  
história, o Sindicato acumulou conquistas para 
a categoria, entre elas uma Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) válida em todo o país e uma 
mesa única de negociação, que garante os mes-
mos direitos para trabalhadores de diferentes 
instituições financeiras. Por conta de sua orga-
nização em sindicatos, a categoria bancária foi 
pioneira em uma série de direitos que estão pre-
vistos em sua CCT, como: PLR, vales refeição e 
alimentação, canal de denúncia contra o assédio 
moral, extensão de direitos a casais homoafeti-
vos, canal de apoio para bancárias vítimas de 
violência, entre tantos outros.
O seu voto contribui para fortalecer a nova 
diretoria e consequentemente seu poder de ne-
gociação com bancos, financeiras e cooperati-
vas de crédito. Neste contexto de retirada de 
direitos no país, um Sindicato forte, e uma 
diretoria eleita com apoio expressivo dos só-
cios, é fundamental para barrar retrocessos.



MERCANTIL DO BRASIL

DEMISSÕES EXPÕEM FALTA DE 

COMPROMISSO DO MERCANTIL DO BRASIL 

COM CLIENTES E TRABALHADORES

Dezenas de trabalhadores de todo o país foram 
surpreendidos pela falta de humanidade e ganância 
do Banco Mercantil do Brasil, que patrocinou, mais 
uma vez, dezenas de demissões de pais e mães de fa-

mília, mesmo diante de um cenário de pandemia e 
agências superlotadas de clientes e com falta de 
funcionários no atendimento.

Sindicatos e clientes de todo país repudiam a 
postura do Mercantil do Brasil e exigem o fim das 
demissões na empresa, que nos primeiros seis 
meses do ano lucrou mais de R$ 100 milhões, cau-
sando sofrimento a clientes e a exploração dos 
trabalhadores.

As informações obtidas com os funcionários 
desligados são de que muitas das demissões são 
fruto do processo de reestruturação, com a transfor-
mação das agências do Mercantil em postos de 
atendimento avançados (PAAs), o que irá precari-
zar ainda mais o atendimento aos clientes e usuários 
do banco.

ATÉ DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS

DO BRADESCO NÃO PAGAM 

EXAMES PREVENTIVOS

BRADESCO

Por conta do Outubro Rosa e do Novembro 
Azul, o Bradesco lançou uma campanha de 
prevenção ao câncer de mama, ao câncer de colo 
de útero e ao câncer de próstata. Com isso, até 
dezembro os funcionários e dependentes não 
terão coparticipação nos seguintes exames: 
Mamografia, Papanicolau, Colonoscopia e 
Antígeno Prostático Específico (PSA).
“Exames preventivos salvam vidas, ter esse 
facilitador de os funcionários e funcionárias do 
Bradesco e seus dependentes poderem fazê-los 
sem custo é um incentivo a procurarmos sempre 
nos cuidarmos, preservando a saúde e a vida. 
Este é um exemplo que deveria ser seguido por 
outras empresas”, comentou Magaly Fagundes, 

Para detecção do câncer de próstata, realize 
o exame de PSA (Antígeno Prostático Espe-
cífico).

Para detecção do câncer de mama e colo do 
útero, realize os exames de mamografia, papa-
nicolau e colonoscopia.

Quais exames devem ser feitos

coordenadora da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Bradesco.
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CAIXA

A proposta construída pelos representes dos 
empregados traz a preservação dos princípios 
do plano. Em outras empresas, infelizmente, os 
funcionários não tiveram a organização e não 
puderam fazer a resistência que foi feita para 
construir esta proposta para o Saúde Caixa. 

Antes da construção da atual proposta de 
sustentabilidade do Saúde Caixa, a direção do 
banco declaradamente pretendia individualizar 
o plano, aumentando o custo dependendo da 
idade. Em 2020 a Caixa já havia proposto o cor-
te por idade e por número de dependentes. A 
estratégia do banco desde o começo foi jogar 
empregados contra empregados, sendo que se o 
plano ficar inviável para uma parcela dos 
empregados, a saída de usuários prejudica todos 
os demais com o encarecimento do plano.

Os empregados da Caixa, da ativa e aposen-
tados, irão deliberar em assembleia virtual, nos 
próximos dias 28 e 29, sobre a proposta para a 
sustentabilidade do Saúde Caixa.

“O Sindicato orienta a aprovação da pro-
posta, uma vez que mantém o plano dentro das 
premissas que temos hoje: preserva a proporção 
70/30 (70% de contribuição do patrocinador e 
30% dos empregados), a solidariedade, o pacto 
intergeracional e o mutualismo. Reforçamos 
ainda a importância de todos os empregados 
participarem da assembleia. Sem a aprovação 
da proposta, a direção do banco pode modificar 
o modo de custeio para a individualização do 
plano, o que a curto e médio prazo inviabilizará 
a permanência de muitos beneficiários, 

A proposta foi apresentada no dia 13 de 
outubro, após longa negociação, e mantém os 
princípios de solidariedade que sempre nor-
tearam o plano. A Caixa concordou com a minu-
ta apresentada.

podendo levar até mesmo à extinção do Saúde 
Caixa, uma de nossas conquistas históricas”, 
enfatiza o presidente do Sindicato Edmilson 
Trevizan.

SAÚDE CAIXA: VOTAÇÃO PARA MODELO 

DE CUSTEIO E GESTÃO ACONTECE 

NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO
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